Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2015
(uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:

OBEC Nová Sedlica
Obecný úrad č. 23, 067 68 Nová Sedlica

Zastúpená
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Vasiľom Diničom – starostom obce
00 323 314
2020794567
VÚB, a.s. pobočka Snina
28021532/0200
(ďalej len Objednávateľ)

Poskytovateľ:

MUDr. Michaela Hübnerová
Komenského 2657/7
069 01 Snina
Bankové spojenie: TATRA banka, a.s. pobočka Snina
Číslo účtu:
2617316709/1100
(ďalej len Poskytovateľ)
II. Predmet zmluvy
1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečovať pre Objednávateľa
v zmysle ustanovenia § 48 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov posudkovú činnosť na účely poskytovania sociálnej služby
uvedenej v § 34 až 41 citovaného zákona.
2) Posudkovou činnosťou sa rozumie lekárska posudkovú činnosť. Lekárska posudkovú
činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného
stavu fyzickej osoby a vypracovanie lekárskeho posudku.
3) Poskytovanie predmetnej služby sa uskutoční v rozsahu a v termíne uvedených
v samostatných objednávkach Objednávateľa.
III. Čas plnenia
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
IV. Cena a platobné podmienky
1) Cena za služby uvedené v čl. 2 tejto zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán.
Cena za jeden lekársky posudok je 16,60 € (slovom šestnásť eur 60 centov).

2) Poskytovateľ je povinný vystaviť daňový doklad a to konečnú faktúru so všetkými
náležitosťami do 5 dní od ukončenia poskytovania služieb. Splatnosť daňového
dokladu je 14 dní od dátumu jej vystavenia. V prípade pochybnosti sa má za to, že
lehota splatnosti začína plynúť na tretí deň odovzdania dokladu – faktúry pošte na
doručenie Objednávateľovi.
3) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s úhradou peňažného záväzku si
Poskytovať služby môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za
každý deň meškania.
4) Všetky storná objednávok musia byť v písomnej forme a musia byť preukázateľné
a jasne datované. Poskytovateľ má právo požadovať úhradu skutočne vynaložených
nákladov na poskytnutie služby vynaložených ku dňu storna. Pri storne objednávky
Poskytovateľ neúčtuje zmluvnú pokutu.
V. Práva a povinnosti zmluvných strán
1) Poskytovateľ sa zaväzuje vypracovať lekársky posudok Objednávateľovi do 14 dní od
uplatnenia objednávky v deklarovanom rozsahu, čase a kvalite podľa platných noriem
a štandardov.
2) Objednávateľ sa zaväzuje po obdržaní daňového dokladu (faktúry) zaplatiť peňažný
záväzok Poskytovateľovi v stanovej lehote, resp. v stanovenej lehote finančný
preddavok za objednané služby.
3) Poskytovateľ sa zaväzuje, že pri plnení záväzkov, ktoré mu vyplávajú z tejto zmluvy
bude bez zbytočného odkladu prerokúvať s Objednávateľom všetky otázky, ktoré by
mohli negatívnej ovplyvňovať plnenie predmetu tejto zmluvy.
4) Spôsob, miesto a čas odovzdania podkladov a informácií potrebných na plnenie tejto
zmluvy si zmluvné strany dohodli tak, že podklady a informácie doručí Objednávateľ
Poskytovateľovi podľa vhodnosti prostredníctvom elektronickej pošty, písomne,
faxom alebo iným vhodným spôsobom, a to najneskôr do 3 dní pred poskytnutím
služby okrem havarijných prípadov. Poskytovateľ skontroluje správnosť doručených
materiálov. V prípade nejasnosti je Poskytovateľ oprávnený požiadať Objednávateľa
o vysvetlenie alebo doplnenie údajov.
5) Všetky skutočnosti súvisiace so zmluvnými stranami a predmetom zmluvy, ktoré nie
sú bežne dostupné v obchodných kruhoch, a s ktorými zmluvné strany pri realizácií
predmetu zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou prídu do styku, sú dôverné.
Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o uvedených skutočnostiach
a informáciách.
6) Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení
záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať
o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä
vzájomne si oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti.
VI. Kontaktné a oprávnené osoby
Kontaktné a oprávnené osoby Objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy:
- pre oblasť zadávania objednávok a schvaľovania vecnej správnosti príkazu na
úhradu a pre oblasť prevzatia ukončených prác a služieb – Jana Šebáková,
pracovníčka Obecného úradu v Novej Sedlici.

VII. Záverečné ustanovenia
1) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.
2) Zmluvné strany sa dohodli, že ich právny vzťah sa bude riadiť ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
3) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana
dostane po dve vyhotovenia.
4) Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy je možné vykonať iba formou
písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. Zmeny vykonané inou
formou sú neplatné a pre zmluvné strany nezáväzné.
5) V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho
rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť
neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný
obsah, zámer a účel sledovaný zmluvou.
6) Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že obsahu zmluvy porozumeli, a že
vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu.
V Novej Sedlici, 10.04.2015
Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

...................................................
Vasiľ Dinič
starosta obce

....................................................
MUDr. Michaela Hübnerová
posudzujúci lekár

